Zasedání rady města
Číslo:
45/2008
Datum: 19.11.2008
Usnesení:
I.

Rada města

bere

na

vědomí

:

1. Plnění hospodářského plánu Kladrubských lesů s.r.o. k 30.9.2008
2. Nabídku pozemků PF ČR v k.ú. Vrbice u Stříbra – p.p.č. 81/1 k náhradním restitucím –
jedná se o pole od vodojemu směrem do obce
3. Žádost p. Karla Šefla, Skapce o prořezávku stromů – lip před RD čp. 33 v Milevě s tím, že
prořez lip bude proveden na počátku vegetačního období (březen roku 2009) , což je doba
vhodnější pro tyto práce
4. Návrh neinvestičních nákladů ZŠ Kladruby na rok 2009
5. Vyjádření firmy Geosan Group a.s. Praha k reklamaci města Kladruby v záruční době na
DPS Kladruby
6. Žádost p. Daniela Petráně, Kladruby o odprodej stavební buňky umístěné na tenisových
kurtech v Kladrubech
7. Daný podnět k šetření MěÚ Stříbro, odboru životního prostředí na nepovolené kácení –
Zdeňka Hrochová, na p.p.č. 1990/10 a 1990/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra

II.

Rada města

schvaluje :

1. Pronájem pozemků manželům Václavu a Anně Blažkovým, Láz 2 - p.p.č. 70/1 a 70/2 v k.ú.
Láz u Kladrub s tím, že pro účtování nájemného bude započtena pouze část výměry (stejně
jako u předchozího nájemce) o velikosti 894 m2 za roční nájemné 0,50 Kč/ 1 m2, tj. nájemné
447,-Kč. Udržovat však budou i spodní část pozemku – podmáčenou. Nájemní smlouva od
01.01.2009 do 31.12.2011
2. Zařazení žádosti manželů Dunovských, Kladruby, Revoluční 50 o přidělení bytu v Kladrubech
do seznamu žadatelů o byt
3. Prodloužení platnosti dohody o užívání pozemku v k.ú. Vrbice – p.p.č. 1450 a 1446/1
uzavřené mezi městem Kladruby a firmou Skanska DS a.s., a to do 30.11.2008 za stejných
podmínek – měsíční nájemné 10.000,- Kč
4. Zakoupení nové telefonní ústředny pro MÚ Kladruby s tím, že bude ponecháno současné
telefonní číslo – 374 631 722, cena 16.380,- Kč bez DPH + 5 tel.přístrojů á 385,- Kč
5. Vyřazení inventáře ZŠ Kladruby :
- kabinet ŠJ – DDHM - ve výši 34.888,- Kč, OE – ve výši 7.518,12 Kč
6. Vyplacení odměn členům SDH Kladruby ve výši dle návrhu (základ – 100% = 2.000,- Kč)
7. Odměnu ředitelce MŠ Kladruby p. Aleně Medové z prostředků KÚ Plzeň
8. Poskytnutí příspěvku ve výši 3.000,- Kč na zakoupení cen pro vítěze 2. ročníku Poháru
v lezecké všestrannosti mládeže – Překližka Cup 2008, který se bude konat dne 6.12.2008

III. Rada města

souhlasí

:

1. S ukončením platnosti pozemkové nájemní smlouvy p. Zdeňce Hrochové na p.p.č. 1990/10 a
1990/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra z důvodu porušení stanovených podmínek – nepovolené
kácení a pověřuje starostku zajistit vypovězení uvedené nájemní smlouvy

IV. Rada města

doporučuje :

1. ZM schválit navýšení ceny vodného v obcích Brod a Tuněchody, a to s platností od
01.01.2009 na cenu 15,- Kč/1 m3 (v současné době občané platí 12,-Kč/1 m3 vody)
2. ZM schválit rozpočtový výhled města Kladruby na rok 2009 – 2012

Zapsal:

Irena Löriková

Ověřili:

Mgr. Svatava Štěrbová - starostka města
Jaroslav Pospíšil - místostarosta

Dne: 19.11.2008

